
1 

 

UMOWA nr  

 

zawarta w dniu ……………… r.  

pomiędzy Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole 

NIP: 754-25-27-629, REGON: 000277049 

które reprezentuje pełniąca obowiązki Dyrektora: Joanna Ojdana, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………. 

zwanymi  dalej  Wykonawcą  

 
Umowa jest sporządzona w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych ponieważ wartość zamówienia jest 

niższa niż130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje zamówienie Zamawiającego 

polegające na realizacji elementów wystawienniczych wg projektu Modernizacji Panoramy 

Powstań Śląskich w Muzeum Powstań Śląskich w Górze św. Anny 

2.Prace zostaną wykonane wg zaleceń autorów projektów Marka Mikulskiego i Macieja 

Mikulskiego.  

 

§  2 

Termin wykonania  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia nie później niż do dnia 

03.05.2021 r.  

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy nieodpłatnego wprowadzenia zmian, 

modyfikacji lub uzupełnień jeżeli zamówienia zostanie wykonane w sposób 

nieprawidłowy lub niepełny, wskazując jednocześnie termin na wykonanie poprawek  

i kolejnego odbioru.  

3. Jeżeli Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o swoich zastrzeżeniach w terminie 7 

dni od dnia odbioru przedmiotu umowy, uznaje się, że umowa została wykonana bez 

zastrzeżeń. 

 

 

lp. Przedmiot realizacji ilość 

1. Przewieszenie istniejących wydruków na siatkach – 17 szt. 1 komplet. 

1a. Wymiana drążków montażowych – 17 szt. 1 komplet. 

2. Wykonanie wydruków na tkaninie do podświetleń w  ramach 

aluminiowych 50x70cm  z własnym światłem led. 

6 szt. 

3. System podwieszeń elementów z ptk. 2 uwzględniający 

potrzeby I i II etapu modernizacji 

1 komplet 

4. Montaż korytka natynkowego z przewodami zasilania 

elementów  z ptk. 2 ( przewody + 1 montaż),  uwzględniający 

potrzeby I i II etapu modernizacji 

1 komplet 
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§  3 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………… …../100) w tym VAT (jeżeli dotyczy). 

2. Termin wykonania ustala się do 03.05.2021 r., a wykonanie przedmiotu umowy 

potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 

3. Rozliczenie nastąpi w terminie do 14-dni od podpisania protokołu odbioru i złożenia przez 

Wykonawcę, poprawnie wystawionej faktury. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze. 

 

§ 4 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż:  

a) posiada wszelkie wymagane prawem kwalifikacje, jak również doświadczenie                                 

i umiejętności wymagane do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w zakresie  

i na warunkach określonych niniejszą Umową; 

b) zapoznał się ze wszystkimi przekazanymi przez Zamawiającego informacjami, które 

są niezbędne do wykonania  przedmiotu umowy; 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

W wypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych 

składników, a także nieusunięcia wad i/lub nieuwzględnienia uwag i zastrzeżeń 

Zamawiającego, w terminach uzgodnionych, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 

karę umowną w wysokości: 0,02 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku sporu na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą dążyć do ugodowego 

jej rozwiązania, a gdyby się to okazało niemożliwe spór będzie rozstrzygany przez sąd 

powszechny w Opolu. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

 

Zamawiający                                                                                            Wykonawca 

 

Uwaga: umowa będzie podlegać modyfikacjom wg wskazań prawników Stron. 


